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ACESTE INSTRUCŢIUNI FURNIZEAZĂ CLIENTULUI/OPERATORULUI INFORMAŢII 
IMPORTANTE SPECIFICE PROIECTULUI ÎN PLUS FAŢĂ DE INSTRUCŢIUNILE DE 
OPERARE ŞI DE PROCEDURILE DE ÎNTREŢINERE UZUALE. PENTRU CĂ 
ABORDĂRILE PRIVIND OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DIFERĂ, BAKER HUGHES 
(ŞI FILIALELE SALE, PRECUM ŞI COMPANIILE AFILIATE) NU ÎNCEARCĂ SĂ 
IMPUNĂ ANUMITE PROCEDURI, CI SĂ FURNIZEZE LIMITĂRILE ŞI CERINŢELE 
CREATE ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE ECHIPAMENT.  

ACESTE INSTRUCŢIUNI PORNESC DE LA PREMISA CĂ OPERATORII AU DEJA 
CUNOŞTINŢĂ DE REGULILE GENERALE PRIVIND OPERAREA ÎN SIGURANŢĂ A 
ECHIPAMENTELOR MECANICE ŞI ELECTRICE ÎN MEDII CU POTENŢIAL DE RISC. 
PRIN URMARE, INSTRUCŢIUNILE DE FAŢĂ TREBUIE INTERPRETATE ŞI 
APLICATE ÎMPREUNĂ CU REGULILE DE SIGURANŢĂ APLICABILE LA FAŢA 
LOCULUI ŞI CU CERINŢELE SPECIFICE DE OPERARE IMPUSE DE ALTE 
ECHIPAMENTE DIN ACELAŞI LOC. 

PREZENTELE INSTRUCŢIUNI NU PRETIND CĂ ACOPERĂ TOATE DETALIILE ŞI 
VARIAŢIILE ECHIPAMENTELOR, NICI NU REGLEMENTEAZĂ FIECARE SITUAŢIE 
POSIBILĂ ÎN PARTE LEGATĂ DE INSTALAREA, OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
APARATULUI. DACĂ DORIŢI INFORMAŢII SUPLIMENTARE SAU DACĂ VĂ 
CONFRUNTAŢI CU ANUMITE PROBLEME CARE NU SUNT ACOPERITE 
SUFICIENT PENTRU SCOPURILE CLIENTULUI/OPERATORULUI, CONTACTAŢI 
BAKER HUGHES. 

DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE BAKER HUGHES ŞI CELE 
ALE CLIENTULUI/OPERATORULUI SUNT STRICT LIMITATE LA CELE STABILITE 
ÎN MOD EXPLICIT PRIN CONTRACTUL DE FURNIZARE A ECHIPAMENTULUI. 
PRIN PREZENTELE INSTRUCŢIUNI NU SE OFERĂ ŞI NU SUNT IMPLICITE ALTE 
DREPTURI DE REPREZENTARE SAU GARANŢII SUPLIMENTARE DIN PARTEA 
BAKER HUGHES PRIVIND ECHIPAMENTUL SAU UTILIZĂRILE SALE. 

ACESTE INSTRUCŢIUNI SUNT FURNIZATE CLIENTULUI/OPERATORULUI 
EXCLUSIV PENTRU A-L ASISTA ÎN INSTALAREA, TESTAREA, OPERAREA ŞI/SAU 
ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTULUI DESCRIS. ACEST DOCUMENT NU POATE FI 
REPRODUS INTEGRAL SAU PARŢIAL FĂRĂ APROBAREA ÎN SCRIS A BAKER 
HUGHES. 
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AVERTIZARE 

 
ÎNAINTE de instalare, de utilizare sau de efectuarea oricăror activităţi de întreţinere asociate cu acest 
instrument, CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE. 
 
Seria 12400 respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute de Directiva Europeană ATEX 2014/34/UE. 
Instrumentul este certificat pentru utilizarea în atmosfere explozive, cu gaze sau praf, grupele IIA, IIB, IIC şi IIIC: 

• Categoria II 1GD – zonele 0, 1, 2, 20, 21 şi 22 pentru modul de protecţie „ia” 

• Categoria II 2GD – zonele 1, 2, 21 şi 22 pentru modul de protecţie „db” şi „tb” 
 
De asemenea, respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute de Directiva Europeană CEM 2014/30/UE, 
astfel cum a fost modificată, pentru utilizare într-un mediu industrial. 
 
Produsele certificate ca echipamente protejate împotriva exploziilor TREBUIE SĂ FIE: 
a) Instalate, puse în funcţiune, utilizate şi întreţinute conform reglementărilor europene şi/sau reglementărilor 

naţionale şi locale şi în conformitate cu recomandările incluse în standardele relevante, referitoare la 
atmosferele cu potenţial exploziv. 

b) Utilizate doar în situaţiile care îndeplinesc condiţiile de certificare indicate în acest document şi după verificarea 
compatibilităţii cu zona domeniului preconizat de utilizare şi cu temperatura ambiantă maximă permisă. 

c) Instalate, puse în funcţiune şi întreţinute de profesionişti calificaţi şi competenţi, care au fost instruiţi 
corespunzător în utilizarea instrumentelor folosite în zonele cu atmosferă potenţial explozivă. Baker 
Hughes nu oferă astfel de cursuri de instruire. 

 
Utilizatorul final este responsabil: 

• Să verifice compatibilitatea materialului cu aplicaţia 

• Să asigure utilizarea corespunzătoare a tuturor mijloacelor de protecţie atunci când se lucrează la 
înălţime, conform practicilor de lucru în siguranţă pe şantier 

• Să asigure utilizarea echipamentelor personale de protecţie adecvate 

• Să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că membrii personalului de pe şantier, care 
efectuează instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea, au fost instruiţi în procedurile 
corespunzătoare de şantier pentru lucrul cu şi în jurul echipamentului, conform practicilor de lucru 
în siguranţă pe şantier 

 
Baker Hughes îşi rezervă dreptul de a întrerupe fabricarea oricărui produs sau de a modifica materialele, 
designul sau specificaţiile unui produs fără notificare. 
 
În anumite condiţii de operare, utilizarea instrumentelor deteriorate poate afecta negativ performanţa sistemului, 
ceea ce poate conduce la vătămare corporală sau la deces. 
 
Utilizaţi numai piese de schimb originale, care sunt furnizate de producător, pentru a garanta că produsele sunt 
conforme cu cerinţele esenţiale de securitate ale directivelor europene. 
 

 

1. OPERAREA TRANSMIŢĂTORULUI/REGULATORULUI DE NIVEL TIP 12400 
 
Pentru a funcţiona, transmiţătorul/regulatorul de nivel tip 12400 trebuie să fie montat pe un tub 
de torsiune şi pe o cameră de dezlocuire echipată cu sistem de dezlocuire. 

Orice schimbare a nivelului de lichid sau a interfeţei dintre două lichide va schimba greutatea aparentă 
a sistemului de dezlocuire şi va cauza o modificare a unghiului de rotaţie din tubul de torsiune.  
 
Acest unghi este măsurat de un senzor şi este convertit de un modul electronic: 

➢ fie într-un curent standardizat, de 4-20 mA, proporţional cu schimbarea nivelului, atunci când 
configurarea este cea a unui transmiţător de nivel, 

➢ fie într-un curent de 4-20 mA generat de un algoritm PID derivat din eroarea dintre nivelul real 
de lichid şi punctul de referinţă local, atunci când configurarea este cea a unui regulator de nivel. 



© 2019 Baker Hughes Company. Toate drepturile rezervate. Manual de instrucţiuni Masoneilan 12400 DLT ATEX | 5 

2. SISTEMUL DE NUMEROTARE A TIPULUI 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Model  Acţiune  Montare  Protecţie  
Material 
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1 – Regulator 

cu comutatoare 
reglabile şi un 
semnal secundar 
analogic de ieşire 
de 4-20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Transmiţător: 

AO_1 
 
 
3 – Transmiţător  

cu comutatoare 
reglabile şi un 
semnal secundar 
analogic de ieşire 
de 4-20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 - Sus şi jos, 

Înşurubat, sudat cap 
la cap (BW) sau în 
locaş (SW) 

 

1 - Sus şi jos, 
Cu flanşă 

 

2 - Părţi laterale, 
Cu flanşă 

 

3 - Recipient superior, 
Cu flanşă 

 

4 - Recipient lateral, 
Cu flanşă 

 

5 - Sus şi lateral, 
Înşurubat, sudat cap 
la cap (BW) sau în 
locaş (SW) 

 

6 - Lateral şi jos, 
Înşurubat, sudat cap 
la cap (BW) sau în 
locaş (SW) 

 

7 - Lateral şi jos, 
Cu flanşă 

 

8 - Sus şi lateral, 
Cu flanşă 

 

9 - Părţi laterale, 
Înşurubat, sudat cap 
la cap (BW) sau în 
locaş (SW) 

 

  
1 – FM şi FMc 

SI, NI, DIP, XP 
şi Nema 4X-6P 

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
şi IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX şi IECEx 

IS, Xproof, 
şi IP 66/67 

 
6 – Alte aprobări 

(bazate pe 
ATEX / IECEx) 

 
7 - Alte aprobări 

(nebazate pe 
ATEX / IECEx) 

  
1 – Aluminiu cu 

vopsea epoxy 
 
 
2 – Oţel inoxidabil 
 

 

Notă: Numai funcţia de Transmiţător este SIL certificate. 

 
3. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

3.1. Performanţe 

Consultaţi greutăţile specifice între 0,15 şi 1,4 cu sistem standard de dezlocuire de 907 cm3 
la 1.362 g. 
➢ Acurateţe:  ± 0,5 % 
➢ Histereză:  ± 0,3 % 
➢ Repetabilitate:  ± 0,2 % 
➢ Zonă inactivă:  ± 0,1 % 
 

➢ Intervaluri de temperatură ambiantă:  

 Temp:  -50°C până la +80°C 

 Stocare şi transport:  -50 °C la +93 °C 
 

➢ Protecţie la infiltrarea apei: IP66/67 
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3.2. Scheme şi identificarea componentelor 

 
  

 
 

 
 

 

Tub 

torsiune 

Compartiment 

mecanism 

Compartiment 

digital 
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4. MARCAJUL ATEX DE SIGURANŢĂ INTRINSECĂ PENTRU TIPUL 12400 

Marcajul este inclus pe plăcuţa cu numărul de serie, aplicată pe carcasa 12400 (art. 124). 

• Numele şi adresa producătorului:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANŢA 

• Desemnarea tipului: 12400  
Consultaţi sistemul de numerotare referitor la codificarea completă §2. 

• Marcaj de bază: 

  II 1 G/D 
▪ Marcaj suplimentar: 

o Ex ia IIC T6 Ga Ta -40 °C, +55 °C 
Ex ia IIIC T85°C Da Ta -40°C, +55°C 

o Ex ia IIC T5 Ga Ta -40 °C, +70 °C 
Ex ia IIIC T100°C Da Ta -40°C, +70°C 

o Ex ia IIC T4 Ga Ta -40 °C, +80 °C 
   Ex ia IIIC T135°C Da Ta -40°C, +80°C 

• Număr de serie 

• Anul de fabricaţie 

• CE ▪▪▪▪ Numărul organismului certificat 

• Certificat de examinare de tip UE şi certificat de conformitate IECEx 

• AVERTIZARE:  

„PERICOL POSIBIL DE SARCINI ELECTROSTATICE. CONSULTAŢI 
INSTRUCŢIUNILE” 

 
 
5. MARCAJUL ATEX ANTI-DEFLAGRAȚIE PENTRU TIPUL 12400 

Marcajul este inclus pe plăcuţa cu numărul de serie, aplicată pe carcasa 12400 (art. 124). 

• Numele şi adresa producătorului:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANŢA 

• Desemnarea tipului: 12400  
Consultaţi sistemul de numerotare referitor la codificarea completă §2. 

• Marcaj de bază: 

   II 2 G/D 

• Marcaj suplimentar: 

o Ex db IIC T6  Gb  -50°C < Tamb < +75°C 
Ex tb IIIC T85°C Db  IP66/IP67 -50°C < Tamb < +75°C 

o Ex db IIC T5  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

o Ex db IIC T4  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T135°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

• Număr de serie 

• Anul de fabricaţie 

• CE ▪▪▪▪ Numărul organismului certificat 

• Certificat de examinare de tip UE şi certificat de conformitate IECEx 

• AVERTIZARE:  
„NU DESCHIDEŢI DACĂ EXISTĂ ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ” 
„PERICOL POSIBIL DE SARCINI ELECTROSTATICE. CONSULTAŢI INSTRUCŢIUNILE” 
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▪ Temperatura cablului dacă temperatura ambiantă este mai mare de 70 °C: 

Temperatură ambiantă Temperatură cablu 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. RACORDURILE ELECTRICE şi INTRAREA CONDUCTORULUI 

Tipul 12400 trebuie instalat şi pus în funcţiune în conformitate cu EN/IEC 60079-14 şi/sau 
reglementările naţionale şi locale aplicabile pentru atmosfera explozivă. 
 
6.1. Tensiune de alimentare permisă 

Conectaţi cablurile la bornele instrumentului, având grijă să respectaţi polarităţile + şi - şi 
tensiunea maximă permisă menţionată în tabelul de mai jos. Efectuaţi conexiunile de 
împământare cu bornele de împământare interne şi externe. 

Tensiune alimentare U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI 

Anti-deflagrație 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

Siguranţă intrinsecă 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

 

6.2. Putere maximă 

3 W în interiorul carcasei 12400. 
 

6.3. Curent ieşire şi rezistor cu buclă 

o AO_1 şi AO_2: 
3,8 mA la 20,5 mA pentru măsurare 
< 3,6 mA sau > 21 mA în caz de defecţiune 

o Rezistor buclă maxim  

Pentru AO_1 şi AO_2: R maxi () = U (V) – 10 (V) 
 I max (A) 

 

o DO_1 şi DO_2 
Ieşirea colectorului deschis. Curentul maxim este 1 A. În buclă trebuie introdus un rezistor 
cu sarcină pentru a limita curentul la această valoare maximă. 

 

6.4. Parametri de siguranţă intrinsecă 
 

AO_1: Identificarea bornei: IEŞIRE principală 4- 20 mA 

Tensiune max. intrare Ui 30 V 

Curent max. intrare Ii 125 mA 

Putere max. intrare Pi 900 mW 

Capacitanţă internă max. Ci 2.0 nF 

Inductanţă internă max. Li 500 µH 

 

Încărcare R 
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AO_2: Identificarea bornei: IEŞIRE secundară 4- 20 mA 

Tensiune max. intrare Ui 30 V 

Curent max. intrare Ii 125 mA 

Putere max. intrare Pi 900 mW 

Capacitanţă internă max. Ci 9.0 nF 

Inductanţă internă max. Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: Identificarea bornei: SW #1 şi SW #2 

Tensiune max. intrare Ui 30 V 

Curent max. intrare Ii 125 mA 

Putere max. intrare Pi 900 mW 

Capacitanţă internă max. Ci 4,5 nF 

Inductanţă internă max. Li 10 µH 

 
 

6.5. Intrarea conductorului în aplicaţia anti-deflagrație 

Conexiunile pot fi realizate doar pentru următorul producător aprobat şi cu următoarele aprobări 
solicitate: 

• O intrare de cablu de tip certificat Ex d IIC / Ex tb IIIC poate fi montată direct pe singura  

conexiune a conductei de pe carcasă ½" NPT (ANSI/ASME B1.20.1) . 

• Adaptor sau reductor, dacă aparatul are certificare ATEX sau IECEx (tip Copper CAPRI 

CODEC) 

• Pentru mai multe intrări de cabluri (maxim 3), adaptorul Y237 „Masoneilan” poate fi utilizat 
doar pentru aplicaţia ATEX. 

o Dacă nu se utilizează o intrare Y237, conducta va fi închisă cu un dop dacă aparatul are 
certificare ATEX sau IECEx (tip Copper CAPRI CODEC) 

o Dacă nu se utilizează două intrări Y237, Y237 trebuie suprimat. 

• Intrarea de cablu cu sau fără adaptorul/reductorul corespunzător şi Y237 cu intrarea de 
cablu aferentă trebuie instalate în conformitate cu ANEXA I. 
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7. ASAMBLAREA ŞI INSTALAREA 
 
7.1. Asamblare 

Dispozitivul 12400 trebuie mai întâi montat pe un tub de torsiune, pe o cameră de mecanism 
şi conform tipului de cameră de dezlocuire.  

 

• Consultaţi manualul de instrucţiuni şi operare 12400 IOM GEA19367 pentru detalii 
suplimentare.  

• Aveţi în vedere toate condiţiile specifice de utilizare, enumerate la §10. 
 
7.2. Instalarea anti-deflagrație a dispozitivului 12400 

Dispozitivul 12400 poate fi instalat în atmosfere explozive, cu gaze şi praf, din grupele IIA, IIB, 
IIC şi IIIC, categoria II 2GD pentru zonele 1, 2, 21 şi 22 cu mod de protecţie „db” şi „tb”. 

ALIMENTARE CU TENSIUNE 

DE LA SISTEMUL DE 

CONTROL

Zone periculoase 1, 2, 21, 22 Zonă nepericuloasă

 
 
7.3. Instalarea dispozitivului 12400 cu siguranţă intrinsecă, de tip n 

Dispozitivul 12400 poate fi instalat în atmosfere explozive, cu gaze şi praf, din grupele IIA, IIB, 
IIC şi IIIC, categoria II 1GD pentru zonele 0, 1, 2, 20, 21 şi 22 cu mod de protecţie „ia”. 

ALIMENTARE CU TENSIUNE 

DE LA SISTEMUL DE 

CONTROL

Zone periculoase 0, 1, 2, 20, 21, 22 Zonă nepericuloasă

Barieră de 

siguranţă 

 
 
Notă: 
▪ Utilizatorul este responsabil să se asigure că instalaţia respectă regulile privind siguranţa 

intrinsecă, luând în considerare parametrii tuturor dispozitivelor din sistem pe lângă cele 
temporare, cum ar fi PC-ul sau dispozitivul de comunicare HART, dispozitivele de măsură etc. 

▪ Dispozitivul de comunicare HART trebuie aprobat pentru utilizare cu siguranţă intrinsecă. 
Citiţi instrucţiunile aferente şi respectaţi plăcuţa cu marcajul seriei aferentă dispozitivului.  
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8. CONFIGURAREA şi PORNIREA 
 

• Aceste operaţiuni trebuie efectuate în conformitate cu EN/IEC 60079-17 şi/sau cu 
reglementările naţionale şi locale aplicabile atmosferelor explozive. 

• Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, verificaţi dacă condiţiile locale nu implică o 
atmosferă potenţial explozivă pentru deschiderea sigură a capacelor. 

• Butoanele (art. 260) pot fi utilizate pentru operaţiile de CONFIGURARE din zonele 0, 1 şi 2. 

• Pentru utilizarea instrumentelor de comunicare HART, respectaţi cerinţele definite la §10. 

• În timpul operaţiilor de CONFIGURARE, dispozitivul 12400 nu mai este în modul NORMAL de 
operare. Este posibil ca semnalele analogice de ieşire de la AO_1, AO_2, DO_1 şi DO_2 să 
nu fie adecvate pentru gestionarea sau monitorizarea procesului. 
 

Următoarele operaţii de cuplare, configurare sau calibrare sunt necesare doar când nu au fost 
deja efectuate de producător sau de utilizatorul final.  În orice caz, asiguraţi-vă că operaţiile 
respectă domeniul preconizat de utilizare a instrumentului. 

• Consultaţi ANEXA II referitor la diagrama butoanelor de meniu. 

• Consultaţi manualul de instrucţiuni şi operare 12400 IOM GEA19367 pentru a finaliza 
următoarele acţiuni. 

 
8.1. Cuplare 

Operaţia de cuplare trebuie efectuată înainte de configurare şi de calibrare. Constă în 
poziţionarea corectă a senzorului pe tubul de torsiune. 
 

8.2. Configuraţie 

Această operaţie trebuie efectuată înainte de finalizarea calibrării şi definirea funcţionării 
modelului 12400. Parametrii principali sunt: 

▪ Tip transmiţător:  ......................................... nivel sau interfaţă 
▪ Montare:  ..................................................... stânga sau dreapta 
▪ Acţiunea curentă pentru AO_1 şi AO_2:  ..... directă sau inversă 
 

8.3. Calibrare 

Această operaţie implică simularea sau modificarea nivelului de lichid sau a interfeţei dintre 
două lichide. Operaţiile de bază sunt: 

▪ Înregistrarea greutăţilor specifice ale calibrării şi funcţionării. 
▪ Calibrarea ZERO (nivel redus) şi SPAN (Anvergură) (nivel ridicat). 
 

8.4. Pornire 

Înainte de pornirea transmiţătorului şi regulatorului digital de nivel tip 12400, asiguraţi-vă că: 
▪ Dispozitivul 12400 este în modul NORMAL. 
▪ 104, 107, 255 şi 280) şi că şuruburile capacului de siguranţă sunt bine strânse (art. 106, 110 

şi 257). 
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9. ÎNTREŢINERE ŞI SERVICE 
 
9.1. Reguli generale 

Aceste operaţii trebuie efectuate în conformitate cu EN/IEC 60079-17 şi/sau reglementările 
naţionale şi locale aplicabile pentru atmosfera explozivă. 
 

9.2. Înainte de activitatea de întreţinere 

Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, verificaţi dacă condiţiile locale nu implică o 
atmosferă potenţial explozivă pentru deschiderea sigură a capacelor. 
 

9.3. În timpul activităţii de întreţinere 

• Ţineţi cont de toate condiţiile speciale de utilizare enumerate §10. 

• Acordaţi atenţie deosebită următoarelor puncte: 

➢ Asiguraţi-vă că nu este deteriorată nicio componentă a dispozitivului tip 12400. În caz 
de deteriorări, înlocuiţi componentele defecte doar cu piese de schimb originale ale 
producătorului. 

➢ Asiguraţi-vă că buşonul de limitare a presiunii din spatele compartimentului 
mecanismului (art. 190) şi garnitura sa spongioasă (art. 192) sunt prezente şi că nu 
sunt deteriorate. 

➢ Asiguraţi-vă că etanşarea capacului principal (art. 109), etanşarea compartimentului 
terminal (art. 105) şi etanşarea compartimentului mecanismului (art. 108) nu prezintă 
semne de deteriorare. 

➢ Asiguraţi-vă că carcasa 12400 şi ansamblul magnet (art. 50) din interiorul 
compartimentului mecanismului nu prezintă semne de deteriorare. 

➢ Verificaţi presetupa şi conexiunile electrice. 

➢ Curăţaţi piesele din diverse părţi pentru ale carcasei pentru a elimina depunerile de 
praf de pe instrumentele care funcţionează în zonele 20, 21 şi 22. 

 
9.4. După efectuarea activităţii de întreţinere 

După efectuarea oricărei lucrări la dispozitiv, asiguraţi-vă că capacele sunt complet 
înşurubate (art. 104, 107, 255 şi 280) şi că aţi strâns bine şuruburile capacului de siguranţă 
(art. 106, 110 şi 257). 



© 2019 Baker Hughes Company. Toate drepturile rezervate. Manual de instrucţiuni Masoneilan 12400 DLT ATEX | 13 

10. CONDIŢII SPECIALE DE UTILIZARE 
 

10.1. Pentru carcasele cu siguranţă intrinsecă şi anti-deflagrație 

▪ Utilizatorul are responsabilitatea de a verifica garnitura anual şi, în caz de deteriorări, de 
a înlocui piesele defecte doar cu piesele de schimb ale producătorului. 

▪ Utilizatorul trebuie să se asigure că nivelurile ridicate de temperatură de pe dispozitivul 
12400, cauzate de contactul dintre piesele mecanice cu carcasa 12400 sau de procesul 
de radiaţie termică, sunt mai mici sau egale cu nivelurile de temperatură permise. Această 
acţiune trebuie efectuată în conformitate cu EN/IEC 60079-14 şi/sau reglementările 
naţionale şi locale aplicabile pentru atmosfera explozivă. 

▪ În cazul utilizării în zone periculoase, cu praf (zonele 20, 21 şi 22), utilizatorul trebuie să cureţe 
în mod regulat diversele părţi ale carcasei pentru a elimina depunerile de praf; grosimea 
maximă trebuie să fie < 5 mm. La curăţarea respectivă se va lua în considerare următorul punct. 
Pentru utilizare în siguranţă, în jurul dispozitivului nu trebuie să existe atmosferă 
explozivă. 

▪ Pentru a evita riscul de aprindere de la descărcări electrostatice, este necesar să se 
respecte instrucţiunile din IEC/TS 60079-32-1, de exemplu pentru a curăţa dispozitivul cu 
o cârpă umedă. 
Pentru utilizare în siguranţă, în jurul dispozitivului nu trebuie să existe atmosferă 
explozivă. 

▪ La instalarea dispozitivului 12400 pe şantier, utilizatorul final trebuie să indice modul de 
protecţie utilizat pe plăcuţa cu seria îndepărtând clapetele mobile sau marcând o cruce în 
zona respectivă, conform cerinţelor EN/IEC 60079-0. 

 

UNUL DINTRE ACESTE MODURI DE 
IDENTIFICARE PENTRU UTILIZATORII FINALI 

Zone imprimabile 
pentru modul  
de protecţie 

utilizat 

Zone eliminabile 
pentru modul  
de protecţie 

utilizat 
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10.2. Pentru siguranţă intrinsecă 

▪ Intrarea cablului trebuie să aibă un nivel de protecţie cel puţin egal cu IP6X, conform 
standardelor EN/IEC 60529. 

▪ În cazul carcasei 12400 din aluminiu, utilizatorul trebuie să stabilească utilizarea 
dispozitivului pentru grupa II, categoria 1 (zona 0) pentru a o proteja împotriva posibilelor 
surse de aprindere, cum ar fi scânteile, care pot fi generate la impact sau fricţiune. 

▪ Sursa de alimentare cu tensiune cuplată la fiecare conector de pe dispozitivul 12400 
trebuie să fie certificată pentru utilizarea în grupa IIC şi trebuie aprobată din punctul de 
vedere al siguranţei intrinseci. Parametrii alimentării cu tensiune trebuie să fie compatibili 
cu cei ai dispozitivului 12400, descrişi la § 6.4.  

 
 
10.3. Pentru varianta anti-deflagrație 

▪ În cazul unor temperaturi ambiante mai mari de 70 °C, utilizatorul trebuie să aleagă o 
intrare de cablu şi un cablu compatibile cu: 

Temperatură ambiantă Temperatură cablu şi intrare cablu 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ Intrarea cablului şi cablul trebuie să fie compatibile cu temperatura minimă de -50 °C, 
indicată pe plăcuţa cu marcaje. 

▪ Intrarea cablului trebuie să aibă un nivel de protecţie cel puţin egal cu IP66/67. 

▪ Lăţimea articulaţiilor anti-deflagrație este mai mare decât valorile specificate în tabelele 
standardului EN/IEC 60079-1. Articulaţiile anti-deflagrație nu sunt destinate a fi 
reparate. 

▪ Articulaţiile pentru: 

 

Articulaţii Art. 

Tijă trei butoane 260 

Filet trei capace 104, 107, 280 

Garnituri inelare 105, 108, 109 

se lubrifiază cu următoarele vaseline:  

Tip vaselină Producător 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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ANEXA I 
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ANEXA II 
 

Meniuri de modele de Transmiţător (12420 şi 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meniuri de model de Regulator (12410) 

 
 
 

Dacă există în 
continuare o 
eroare critică 

Dacă există în 
continuare o 

eroare critică 



 

 

Găsiți cel mai apropiat partener de rețea local  

din zona dvs.: 

valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Asistență tehnică pe teren și garanție: 

Telefon: +1-866-827-5378 
valvesupport@bakerhughes.com 

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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